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 Het jaar 2018 was inspannend maar succesvol voor bestuur en directie van het IVC en we bieden 
u met (gepaste) trots de resultaten aan. We hebben een derde concours in even zoveel jaren weten te 
presenteren. Het jaarlijkse ritme geeft continuïteit en zet ons beter op de kaart. We hopen dit in een 
traditie om te zetten.

 Behalve het hoge artistieke niveau van het 52e Concours waren er andere redenen om ons te 
verheugen over de resultaten van 2018. Er was een grote toeloop van publiek in het Theater aan 
de Parade in september wat zich ook uitte in de recette. Een nieuw initiatief (een masterclass van 
Dame Kiri Te Kanawa in het Concertgebouw te Amsterdam) werd met een uitverkochte Kleine Zaal 
ontvangen. Bovendien besloot het BKKC om onze pitch voor een nieuw internetplatform met een 
belangrijk bedrag te honoreren. Het Pop-up Fonds van de gemeente ’s-Hertogenbosch had reeds 
hetzelfde gedaan.  Hierdoor konden we de eerste stappen zetten naar mondiaal platform betreffende 
vocale klassieke muziek.

 Een organisatie als het IVC kan niet zonder goede samenwerkingen bestaan. Onze vaste 
(artistieke) partners zoals het Theater aan de Parade, philharmonie zuidnederland, Parmando 
om er slechts enkelen te noemen, hebben het artistieke resultaat van dit jaar op belangrijke 
wijze ondersteund. De samenwerking met het Concertgebouw zoals boven genoemd was nieuw 
voor ons, evenals de voorronden in Łódź (Polen). Wij werken reeds aan nieuwe plannen met de 
laatstgenoemde partner. 

 Het afgelopen jaar was voor het IVC een jaar van een grote verandering in de organisatie. Na meer 
dan 17 jaar aan het IVC verbonden te zijn (eerst als bestuurslid en later 12 jaar als algemeen directeur) 
heeft Annett Andriesen de leiding aan Ivan van Kalmthout overgedragen. Hij heeft zijn sporen in 
de opera in onder meer het Liceu in Barcelona en de Staatsoper in Berlijn verdiend. De scheidend 
directeur heeft een prachtig afscheid in het Theater aan de Parade gehad en werd door de Provincie 
Noord-Brabant met de “Hertog Jan” onderscheiden.

 Het IVC heeft in 2016, 2017 en 2018 jaarlijks een concours gepresenteerd en plant in 2019 het 
LiedDuo-Concours. In onze oorspronkelijke planning was slechts elk even jaar een concours voorzien. 
Het asbestprobleem in het Theater aan de Parade dwong ons tot een koersverandering. De extra 
concoursen hebben  een extra druk op onze budgetten en extra inzet van ons personeel tot gevolg. 
Wij weten die extra druk momenteel op te vangen maar voor het Kunstenplan 21-24 zou structureel 
een andere oplossing gevonden moeten worden.

 In 2019 bestaat het IVC 65 jaar. Onze organisatie heeft zich in de loop van de tijd altijd weten aan 
te passen aan nieuwe omstandigheden en nieuwe tijden en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

Ivan van Kalmthout
’s-Hertogenbosch, februari 2019

1  |  Voorwoord
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 Het IVC verrijkt de klassieke zangkunst met nieuw talent en draagt zo bij aan het behoud van de 
kunstvorm zelf en aan alle kennis daaromtrent voor toekomstige generaties. We spreken over muziek 
vanaf de renaissance tot en met de 21e eeuw die in een spannende vorm ten gehore gebracht wordt 
voor een prominente internationale jury en een enthousiast publiek. Van over de hele wereld komen 
uitzonderlijke zangers naar Noord-Brabant. De beste wint. 

 Het IVC wil een groot en ook nieuw publiek enthousiasmeren voor klassieke zang. Wij willen 
muziekstudenten, liefhebbers van lied en opera, kenners van vocale muziek, pers, medewerkers 
van operagezelschappen, organisatoren van concerten en festivals, docenten en conservatoria, 
opiniemakers, agenten en impresario’s een netwerk bieden (ook virtueel) waar informatie en 
expertise beschikbaar is en kan worden uitgewisseld.

 Zoals omschreven in de statuten van de stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van belangstelling voor en kennis van klassieke 
vocale muziek. Het ontdekken van jong zangtalent op dit gebied en het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden, alsmede het faciliteren van mogelijkheden om op te treden en voorts 
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de meest ruime zin.

 Het IVC heeft de centrale doelstelling gecombineerd met de missie zoals hierboven omschreven, 
samengevat in het beleidsplan 2017-2020. In dit plan focussen wij ons op de 3 O’s:

2.2 | Missie

2.3 | De 3 O’s

2.1 | Centrale doelstlling

2  |  Doelstelling, Missie en de 3 O’s

 Ontdekken
en presenteren van jong talent  
door internationale voorselecties  
en het concours

 Overdragen
van jong talent aan de professionele 
markt; presentaties aan concertdirecties, 
opera-intendanten, casting directors, 
impresario’s en media - samenwerking 
met culturele partners verschaft 
concoursdeelnemers de mogelijkheid om 
artistieke ervaring op te doen.

 Ontwikkelen
van jonge zangers door aanbieden 
van masterclasses en trainingsweken 
over specialismen, repertoire, 
carrièremogelijkheden en 
toekomstperspectief
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 Het 52ste IVC was een artistiek hoogtepunt. Het begon met de jury, die deze keer onder 
voorzitterschap van Dame Kiri te Kanawa stond. Als concours doen we ons uiterste best om voor elke 
editie het meest veelbelovende jonge zangtalent naar ’s-Hertogenbosch af te laten reizen. Dit jaar 
hadden we een overaanbod aan geweldige zangers en was de selectie voor de halve en hele finale een 
serieuze opgave voor de jury.

 De voorronden voor het 52ste Concours vonden plaats in Luxemburg in samenwerking met Nei 
Stëmmen Luxembourg, in Lodz (Polen) samen het plaatselijke conservatorium, in samenwerking met 
de universiteit van Ningbo (China), in De Nationale Opera in Amsterdam, het Theater aan de Parade 
en via YouTube (een steeds belangrijkere bron van kandidaten). Tijdens deze voorronden vonden 
ook drukbezochte masterclasses plaats. Deze samenwerkingen zullen ook in 2020 weer voortgezet 
worden, naar verwachting dan ook weer met onze partner in Sulmona (Italië). Waar mogelijk zullen 
we nog verder onze vleugels uitslaan en een aantal extra voorronden organiseren. Er zijn gesprekken 
met Riga en Monte-Carlo.

 Op 8 september begon het festijn met de opening in het Bestuurscentrum van de gemeente 
’s-Hertogenbosch waar jurylid Andrew Watts een zeer bijzonder recital ten beste gaf. De volgende dag 
begonnen bijna 60 kandidaten aan de eerste ronde. 

 Het plichtwerk voor deze editie was gecomponeerd door de Nederlandse componiste en musicus 
Sylvia Maesen. Ze vond haar inspiratie in het werk van de Italiaanse dichteres Vittoria Colonna uit 
de 16e eeuw. Het sonnet “Oh che tranquillo mar” vergelijkt het levenspad van de hoofdpersoon met 
een zeereis. De boot dreigt te kapseizen door onweer maar onverschrokkenheid en doelbewustheid 
zorgt ervoor dat het gevaar wijkt. De 22 kandidaten die overbleven voor de halve finale kregen een 
workshop aangeboden waarin de componiste haar visie op het werk aan hen doorgaf zonder hun 
voor te schrijven hoe het werk uitgevoerd moest worden. Dit leverde in de halve finale een aantal zeer 
gevarieerde interpretaties op. Ook het niveau van de halve finale bezorgde de jury moeilijkheden om 
het kandidatenveld tot redelijke proporties voor de finale terug te brengen.

 Een nieuw succesvol element van het concours was de uitstap naar het Concertgebouw 
te Amsterdam. Dame Kiri Te Kanawa gaf ten overstaan van een uitverkochte Kleine Zaal vier 
kandidaten die de finale niet gehaald hadden (een Sloveense sopraan, nog een sopraan maar dan uit 
Guatemala, een Turkse tenor en een bariton uit China) de kans om deelgenoot te worden van haar 
onschatbare bron van kennis. Dame Kiri gaf op vrijdag 14 september aan vier andere kandidaten in 
‘s-Hertogenbosch een tweede masterclass, zoals countertenor Andrew Watts en mezzosopraan Dunja 
Vejzović reeds in de voormiddag gedaan hadden. Achter de schermen werd door enige juryleden, 
zonder dat dit tot de van hen verwachte werkzaamheden hoorde of apart gehonoreerd werd, druk 
met reeds afgevallen kandidaten gewerkt. Het IVC neemt de tweede O (Ontwikkelen) zeer serieus – 
juist ook voor diegenen die niet voor de halve finale of de finale geselecteerd worden.

 Een ander aspect waarmee we kandidaten geholpen hebben, was de voorbereiding op audities – 
de sollicitatiegesprekken van iedere zanger. Sopraan Roberta Alexander en intendant van het Aalto 
Theater in Essen (Hein Mulders) hielpen de kandidaten elk vanuit hun eigen zienswijze en ervaring 
met dit essentiële onderdeel van een succesvolle carrière. Dit onderdeel was ruim boven onze eigen 
verwachtingen bezocht: een teken dat dit kijkje achter de coulissen ook voor niet-artiesten spannend

3.1 | IVC Opera - Oratorium

3  |  Activiteiten 2018

is.
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 Onze 3e O (overdragen) wordt in het Opera I Oratorium concours traditioneel vertegenwoordigd 
door een besloten auditie van voormalige deelnemers,  kandidaten uit de voorronden die niet in staat 
waren naar de competitie te komen en Nederlands talent. Deze zangers werden niet alleen gehoord 
door een gedeelte van de vakjury maar ook door agenten en beslissers uit heel Europa die daarna in 
groten getale de halve finale bezochten.

 Een belangrijke publiekstrekker was het onderdeel Kids Time.  Dit jaar nam het de vorm aan van 
een familieconcert met medewerking van Francis van Broekhuizen en Edwin Rutten. Het thema 
van de ochtend was “Het carnaval der dieren”. Wij hopen hier van op zijn minst een vijftigtal kinderen 
levenslange operafans gemaakt te hebben.

 Tijdens het finaleconcert gaf Lenneke Ruiten een gastoptreden met de waanzinscène uit  
Lucia di Lammermoor. Zij werd begeleid door de philharmonie zuidnederland onder leiding 
van de voormalige chefdirigent van de Nationale Opera Hartmut Haenchen. In bijzijn van Ingrid 
van Engelshoven, minister van cultuur, werd de grote winnaar Josh Lovell, de Canadese tenor die 
met de 9 hoge C’s van Tonio uit La Fille du Régiment zowel de Operaprijs als de Grand Prix van 
’s-Hertogenbosch wist te veroveren. De Oratoriumprijs ging naar de Nederlandse Rosina Fabius. Zoals 
traditie is bij het IVC hebben we nog een aantal andere prijscategorieën die verderop genoemd zullen 
worden.

Winnaar van de Grande Finale, tenor Josh Lovell
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De internationale jury van het 52e IVC

Overzicht van de winnaars van  het 52e IVC

Dame Kiri te Kanawa  Sopraan, juryvoorzitter  

Joel Ethan Fried  Artistiek directeur Concertgebouworkest
Robert Holl  Bariton
Jesus Iglesias  Artistiek verantwoordelijke DNO
Eline de Kat  Artistiek verantwoordelijke Opéra van Monte-Carlo
Nicholas Payne  Directeur Opera Europa
Dunja Vejcovic  Mezzosopraan
Andrew Watts  Countertenor
Evamaria Wieser  Young Singers programme Salzburger Festspiele en Casting  
 Consultant Chicago Lyric Opera
Zizheng Yu  Tenor en decaan van de universiteit van Ningbo, China

Josh Lovell Tenor, Canada Grand Prix ’s-Hertogenbosch  
  (€ 7.500) en Operaprijs (€ 7.500)
Rosina Fabius  Mezzo, Nederland Toonkunst Oratoriumprijs (€ 7.500)
Claire Barnett-Jones Mezzo, UK Wagnerprijs (€ 5.000) en Junior Jury  
  Prijs (€ 500)
Stefan Astakhov  Barition, Rusland Jong Talentprijs van de Provincie  
  Noord-Brabant (€ 3.500)
Marie Perbost  Sopraan, Frankrijk Dioraphte Award voor het plichtwerk  
  (€ 3.000)
Leonie van Rheden  Mezzo, Nederland Prijs van de Vrienden van het IVC  
  (€ 1.500)
Nina van Essen  Mezzo, Nederland Publieksprijs (€ 1.500) en  
  Annett Concertprijs (concert China)
Katia Ledoux  Mezzo, Frankrijk Persprijs (€ 1.000)
He Wu  Sopraan, China Annett Concertprijs (concerten in  
  China)
Helena Koonings  Sopraan, Nederland Stipendium Wagnergenootschap



Pagina 8 | IVC Jaarverslag & Jaarrekening 2018  | maart 2019

 Talentontwikkeling is een belangrijk deel van onze opdracht. Daar werken we niet alleen tijdens 
het Concours aan maar ook daarbuiten.

 Januari 2018 eindigde met een Bernsteincursus in het kader van de 100e verjaardag van deze 
componist. Oorspronkelijk was deze cursus in 2017 voorzien maar werd door het extra concours in 
dat jaar naar begin 2018 verplaatst. Drie masters met een internationale carrière waren bereid hun 
kennis ten overstaan van een geboeid publiek met jonge zangers te delen. De Amerikaanse sopraan 
Roberta Alexander die een gerenommeerde CD met werk van haar landgenoot heeft opgenomen  
was één van de drie masters. Eveneens als haar tenor-collega Bruce Sellers die een indrukwekkend CV 
als zangpedagoog heeft opgebouwd. De jonge talentvolle dirigent Ryan Bancroft is een belangrijke 
voorvechter van eigentijdse muziek en daarmee ook een uitstekende master voor deze cursus.

De internationale groep deelnemers aan de cursus:

Sopranen:  Turiya Haudenhuyse (India), Kelly Poukens (België), Ariana-Esmée Skverer   
  (Nederland), Jenny Stafford (UK) en Jerica Steklasa (Slovenië)
Mezzosopranen:  Claire Barnett-Jones (UK), Teodora Drozdik-Popovic (Servië) en  
  Agata Schmidt (Polen)
Alt:  Yael Raanan-Vandor (Israël)
Tenoren:  Gevorg Aperánts (Nederland) en Lucas van Lierop (Canada)
Bariton:  Frederik Bergman (Nederland), Berend Eijkhout (Nederland) en  
  Sebastià Peris (Spanje)

De cursus vond plaats in de Pleinzaal in het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch.  Het resultaat 
van de kennisoverdracht tijdens deze week werden gedeeld met het publiek tijdens een concert 
op 26 januari. Op 27 januari vond een tweede concert plaats in de foyer van De Nationale Opera te 
Amsterdam waar geen plaats onbezet bleef. Het grote enthousiasme van de deelnemers sloeg direct 
over op het publiek.

3.2 | Overige activiteiten

A | Talentontwikkeling

Bernsteincursus



Pagina 9 | IVC Jaarverslag & Jaarrekening 2018  | maart 2019 

Masterclass Robert Holl en Hans Eijsackers
 Naast de Bernsteincursus konden we op 16 en 17 november in Den Haag een Liedmasterclass 
plaats laten vinden onder de leiding van één van Nederlands onbetwiste grootheden op dit gebied: 
Robert Holl. De vermaarde liedbegeleider Hans Eijsackers bracht zijn kennis over het delicate 
samenspel tussen pianist en zanger mee. In de Schönbergzaal van het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag werden de deelnemers door de masters niet alleen gewezen op de muzikale details die het 
zingen van lied met zich meebrengt, maar ook en vooral op de eisen die de rijkdom van de taal en 
mogelijkheid om poëzie nieuw leven in te blazen door middel van vertoning aan vertolkers stellen. 

 Drie laureaten van het Opera I Oratorium Concours in september (bariton Stefan Astakhov, 
mezzosopraan Rosina Fabius, en sopraan Helena Koonings)  kregen de mogelijkheid om zich 
samen met hun pianisten (respectievelijk Toni Ming Geiger, Kanako Inoue en Heleen Vegter) om 
hier aan hun kunde op het gebied van de liedkunst te werken. Met onze partners van het Koninklijk 
Conservatorium selecteerden we verder de volgende duo’s: Frederik Bergman (bariton) en Erik García, 
Carlos Negrín López (tenor) en Julián Turiel Lobo en Natalia Pérez Rodríguez (sopraan) en Stijn 
Brakkee. 

 Overdragen is (zoals hiervoor reeds vermeld) een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Het 
creëren van mogelijkheden voor jonge zangers om zich aan een (nieuw) publiek en mogelijke 
opdrachtgevers te laten zien en horen vormt hiervan een belangrijk onderdeel. We zijn dan ook 
verheugd dat het Theater aan de Parade na een samenwerking met de Nationale Reisopera en Opera 
Zuid zich aan het IVC heeft gewend om de serie Opera en Brunch samen met ons voort te zetten. Deze 
samenwerking is zo succesvol dat ze ook in het seizoen 19/20 voortgezet zal worden. 

 Samen met het JADS presenteerden we een baanbrekend concert waar aan de hand van de 
niet-klassieke Spotify playlists van het publiek een concert met Nina van Essen en pianiste Nathalie 
Doucet werd getoond dat een verband legde tussen data-onderzoek en het gepresenteerde 
programma.

 Onze laureaat Peter Gijsbertsen mocht de Nederlandse Muziekprijs uit handen van Ingrid van 
Engelshoven in ontvangst nemen tijdens een concert dat onderdeel uitmaakte van November Music 
2018.

 Bach neemt traditiegetrouw een belangrijke plaats in in de mogelijkheden die wij zangers door 
het jaar heen bieden. De succesvolle Bachkantates in ’s-Hertogenbosch en de Passies (dit jaar in 
Naarden en Heusden) hebben daar dit jaar weer toe bijgedragen.

 We waren verder verheugd over de voortgezette samenwerking met de Rotary in Vught in de 
Peterskerk waar twee laureaten (Maria Novella Malfatti en Stefan Astakhov) en de Bossche winnares 
van de Prijs van de Vrienden van het IVC (Leonie van Rheden) vertegenwoordigd waren.

 De samenwerking met de Willem II Concertzaal (in 2018 een recital met Michael Wilmering) 
wordt ook in het seizoen 18/19 en 19/20 voortgezet.

B |Overdrachtsmogelijkheden voor jong talent
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Lijst van samenwerkingen waar laureaten van het concours aan meewerkten in 2018:

<right> 6 Bachkantates in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch (door het jaar heen)
<right> Recital Michael Wilmering in de Willem II Concertzaal (21 januari)
<right> Matthäus Passion te Naarden (16 maart)
<right> Matthäus Passion te Heusden  (25, 29 en 30 maart)
<right> Bachkantate te Leiden (15 april)
<right> Herdenkingsconcerten ’s-Hertogenbosch, Oisterwijk en Heusden (4 mei)
<right> Avro Spiegelzaal-optreden (16 september)
<right> Podium Witteman (16 september)
<right> Opera en Brunch (30 september)
<right> JADS-optreden (30 oktober)
<right> De Nederlandse Muziekprijs (8 november)
<right> Rotary Gala Vught (8 december)
<right> Messiah Heusden (8 december)

3.3 |  Activteiten en bezoekersresultaten

Activiteit Bezoekers
Cursus Leonard Bernstein ’s-Hertogenbosch i.s.m. De Nationale Opera talent 240
6 Bachkantates 1920
Recital Michael Wilmering 125
Passie te Naarden 650
Passies te Heusden 2500
Bachkantate Leiden 750
Herdenkingsconcerten Oisterwijk en Heusden 1200
Herdenkingsconcert ‘s-Hertogenbosch 1200
Avro Spiegelzaal 200
Witteman Podium 100
Opera en Brunch 100
JADS optreden 75
Peter Gijsbertsen ontvangt de Nederlandse Muziekprijs 280
Masterclass Robert Holl en Hans Eijsackers 120
Rotary Gala 300
Messiah Heusden 500

Totaal bezoekers buiten concours om 10.260

Masterclass en voorselecties Lodz (Polen) 230
Voorselecties IVC te Amsterdam met live jury zonder publiek -
Youtube-audities voorselecties -
Voorselecties Ningbo (China) 700
Voorselecties IVC te ‘s-Hertogenbosch 300
Officiële openings Bestuurscentrum 160
Eerste Ronde (8 en 9 september) 700
Optreden Open Monumentendag Bibliotheek (Sylvia en Irene Maesen) 40

A | Live bezoek
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Workshop Sylvia Maesen 80
Halve Finale 520
Audities voor eerdere deelnemers en Nederlands talent 40
Masterclass Kiri te Kanawa in Amsterdam 437
Auditiemasterclass Roberta Alexander en Hein Mulders 110
Masterclass middag 128
Masterclass avond 575
Kids Time 175
Finale met philharmonie zuidnederland en Lenneke Ruiten 864

Totaal bezoekers rondom en tijdens concours 5.059

In totaal bereikte het IVC in 2018 ruim 15.000 ‘live’ toeschouwers

52ste IVC - Grand Finale Opera | Oratorium 5.042 
52ste IVC 2018 – Halve Finale Opera | Oratorium 5.714

Via live stream en YouTube bereikten we meer dan 10.000 weergaven

B | Virtueel bezoek

Dame Kiri Te Kanawa en Hans Eijsackers 
Masterclass in het Concertgebouw Amsterdam

Kids Time
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 Het IVC heeft met steun van de Impulsgelden van het Kunstloc (voorheen BKKC) en het Pop-
up fonds van de gemeente in 2018 een begin kunnen maken met project IVC 2.0 waar een lange 
voorbereidingstijd aan vooraf is gegaan. Zoals de bezoekcijfers in het voorgaande hoofdstuk 
aangeven: in de virtuele markt zit een werkelijk groeipotentieel en het IVC wil deze mogelijkheden 
ten volle kunnen benutten.

De gehonoreerde uitgangspunten achter het project waren de volgende:

<right>	 Elke	potentiële	liefhebber	kunnen	bereiken
Het IVC heeft een schat aan moois en belangrijke kennis te bieden. We zijn een kleine maar 
slagvaardige organisatie en hebben ons publieksaandeel al jarenlang op een belangrijk niveau weten 
te houden. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat er een websitepubliek is dat ons publiek in de zaal 
overtreft en een publiek voor live-streams dat ons live publiek bijna evenaart.  Gezien de bezoekcijfers 
aan opera in Nederland is er duidelijk een grotere markt dan wij tot nu toe bedienen. 

<right>	 Constante	aanwezigheid
We willen meer zijn dan alleen een terugkerend evenement. Het concours heeft natuurlijk een 
piektijd op het internet gedurende het eigenlijke evenement maar wij willen de aandacht voor wat 
wij doen in de toekomst ook op andere momenten beter weten vast te houden. Daarvoor zullen wij 
datgene wat we te bieden hebben moeten uitbreiden, redactioneel beter moeten vormgeven en ook 
duidelijker toe moeten spitsen op diegenen die de inhoud willen gebruiken.

<right>	 Een	digitale	voortrekker	zijn
Het IVC wil een voortrekkersrol vervullen en de mogelijkheden die het internet biedt ten volle 
uitbaten.  We zijn andere prestigieuze concoursen op dit gebied een stap voor.

<right>	 Een	eigen	Competition	Community	creëren
Wij hebben een sterke band met onze “community”. Wij willen die continueren door middel van 
persoonlijke accounts met een eigen gebruikersomgeving. Dit geldt evenzeer voor onze vrijwilligers, 
gastgezinnen, vrienden, agenten, casting director, sponsors en operaliefhebbers over de hele wereld. 

<right>	 Tijd	voor	het	wezenlijke
Wij zijn een verbazingwekkend kleine organisatie. Het administreren van 600 kandidaten neemt een 
enorme hoop tijd in beslag. Door het automatiseren van inschrijvingen, betalingen en het koppelen 
van een nieuwe database aan de grote hoeveelheid drukwerk die we voor een concours moeten 
leveren kunnen we meer tijd overhouden aan het communiceren met de buitenwereld.

 Inmiddels staat de nieuwe website  
live en het platform wordt met de hulp  
van Parmando en de social media  
manager verder geprofessionaliseerd.  
n ons volgende bestuursverslag zullen  
we uitgebreid berichten over de  
vorderingen die we met dit platform  
gemaakt zullen hebben.

4  |  IVC 2.0: Het begin van een nieuwe etappe voor het IVC
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 De statutaire doelstelling van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad geeft ons de opdracht 
om de belangstelling voor klassieke vocale muziek te bevorderen. Dit betekent zowel het aantrekken 
van nieuwe belangstellenden voor het genre als het verdiepen van de kennis van diegenen die reeds 
de weg naar ons weten te vinden.

 Voor het aantrekken van nieuwe belangstellenden hebben we dit jaar ingezet op een nieuw 
beeldmerk dat de nieuwsgierigheid van het publiek bevordert en een nieuwe aanpak via social 
media. Met de opgedane kennis van het concours in 2017 hebben we Facebook zeer gericht gebruikt 
(met onder meer speciale campagnes in België en Duitsland) en via onze website en Facebookpagina 
werd door middel van videojournaals een gevoel van actualiteit gecreëerd dat een duidelijke 
weerslag had op de publieke interesse voor het festival. Deze videojournaals werden ook door de 
lokale televisie uitgezonden. Via het voornoemde platform zullen we de marketingmogelijkheden in 
de virtuele ruimte nog beduidend uit kunnen breiden.

 Verdieping van de kennis is een marketingtool waarmee we op langere termijn de interesse van 
het reeds bezoekende publiek vast weten te houden. Het werd bereikt door nieuwe informatie in 
onze programmaboeken over datgene wat er tijdens het concours te horen was. Via het nieuwe 
internetplatform hebben we de mogelijkheid een ware vraagbaak over alles wat met vocale klassieke 
muziek te maken heeft te creëren en zo een nog groter potentieel geïnteresseerd publiek te bereiken.

 Op lokaal niveau willen we een grotere nadruk op het festivalgevoel rondom het concours 
leggen en in één straat naast de Parade is tijdens de hele week van het concours gevlagd. Deze 
“straatmarketing” geeft een nog nauwere verbinding met de stad.

 Ons oude beeldmerk was aan vervanging toe en we hebben voor een logo gekozen dat reeds als 
illustratie voor voorgaande campagnes was gebruikt en het een nieuwe, eigentijdsere vorm gegeven. 

 Het IVC gaat over gastheerschap, zakelijke uitvoering, complexe concoursorganisatie en artistiek 
trendsetter zijn. Het IVC levert geen kant-en-klaar product of service, maar laat een zeer sterke 
gedenkwaardige ervaring en beleving na. Zowel bij de deelnemende zangers als bij de bezoekers. 
Deze eigenschappen vangen we allemaal in één logo.

5  |  Marketing 

5.1 |  Doel en strategie

5.2 |  Nieuw beeldmerk

De internationale jury van het 52ste IVC



Pagina 14 | IVC Jaarverslag & Jaarrekening 2018  | maart 2019 

 De oude huisstijl werd in een bepaalde periode ontworpen en bleek technisch gezien niet 
optimaal voor het gebruik op beeldscherm, social media en video. Qua vormgeving was een 
aansluiting met de huidige tijd nodig om de rol van het IVC als vernieuwer en voortrekker zichtbaar 
te maken. Een huisstijl toont waar een organisatie voor staat. In het geval van het IVC is dat 
professionaliteit en ambitie binnen de wereld van de zangconcoursen. Het is een harde strijd met een 
menselijk gezicht. De oude huisstijl toonde reeds enthousiasme voor de zangkunst en een concours 
in het bijzonder. Die positieve vibe hebben we graag voortgezet: het IVC blijft nadrukkelijk de zanger 
centraal plaatsen.

 Door de kleurenovergangen en de veelheid aan kleuren is het nieuwe logo een soort toverbal. Elk 
concours kan een andere lading gegeven worden door middel van het plaatsen van een foto in het 
beeldmerk. Voor het concours van dit jaar is dat een foto van de zee – het thema van het prijslied. 
Tegelijkertijd is de vorm van het beeldmerk zo sterk en kenmerkend, dat daardoor het gebruikelijke 
logo zelfs achterwege kan blijven op bijvoorbeeld een poster. In de wereld van huisstijlen is dit  
bijzonder.

 Als voorbereiding op het internetplatform hebben we met ondersteuning van een kennisvoucher 
van het BKKC en in samenwerking met René Bergmans onze marketing tegen het licht gehouden en 
een marketingplan op laten stellen. 

 Dit marketingplan heeft samen het bedrijfsplan dat voor het impulsgeldenplan opgesteld 
moest worden vele aanzetten gegeven om over de organisatie van het IVC en de mogelijkheden tot 
verbetering en groei na te denken. Deze overwegingen worden gebruikt voor actieplannen in de 
toekomst.

 Het IVC is een mondiale speler met een sterke thuisbasis. De thuisbasis wordt bekrachtigd door 
de steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant. Onze activiteiten in 
‘s-Hertogenbosch en Noord-Brabant worden constant uitgebreid. Ook nationaal timmeren we aan de 
weg. Door het nieuwe internetplatform en internationale voorrondes bouwen we aan onze mondiale 
reputatie. Deze mondiale strategie is niet alleen wenselijk maar noodzakelijk en brengt de gepaste 
uitstraling voor alle betrokken partijen.

 Het plan is in november 2018 uitgebreid met het bestuur van de Stichting ’s-Hertogenbosch 
Muziekstad doorgesproken.

5.3|  Het nieuwe marketingplan

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven tijdens de prijsuitreiking
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 Voor een organisatie als het IVC is het van cruciaal belang dat met een zo klein mogelijk bedrag 
een zo groot mogelijk publiek dat daadwerkelijk interesse zou kunnen hebben in datgene wat wij 
doen. Karen van Gilst, die de online marketing voor het 52e IVC verzorgd heeft kon aan de hand van 
afgesproken parameters een plan opstellen om die groepen waarop we extra de aandacht wilden 
vestigen te bereiken en hun gedrag te kunnen volgen.

In totaal hebben we op deze manier bijna 25.000 personen weten te bereiken voor nog geen € 300. 

 Een belangrijke uitkomst van de analyse van het internetgebruik is dat zelfs in de doelgroep van 
oudere bezoekers de aandacht voor filmpjes en tekst zeer kort van duur is. We zullen ons hier in de 
toekomst nog meer op moeten concenteren.

5.4|  Uitkomsten social media-analyse 2018

5.5|  Marketing en bezoekersaantallen

 De combinatie van gerichte marketing en de visuele ondersteuning van het concours door Par-
mando zorgde voor een groter bezoekersaantal dan we zelf hadden voorzien en een grotere recette 
dan we in onze ambitieuze prognose hadden gebudgetteerd. De precieze aantallen vindt u onder 
3.3.a. 

 Grote successen van deze editie waren de Masterclasses van Kiri te Kanawa (de Kleine Zaal te  
Amsterdam was volledig uitverkocht) de auditie-masterclass en het kinderprogramma. Als vanouds 
werd de Grand Finale goed bezocht. De halve finale was door het inzetten van beeldmateriaal om de 
kandidaten aan te kondigen een aantrekkelijker publieksevenement dan voorheen het geval was. 
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6.1 |  Personeel en bestuur

6.2 |  Vrijwilligers en gastgezinnen

6  |  Organisatie en samenwerking

Gedurende 2018 waren voor het IVC werkzaam:

Annett Andriesen (0,5 fte)   Directeur (tot 16 september 2018)
Ivan van Kalmthout (0,6 fte)  Directeur (vanaf 16 september 2018), 
voorheen beoogd directeur
Olard Derks (0,4 fte)  Financieel medewerker: ziek sinds  
   1.12.2016 – taak werd overgenomen  
   door Annett Andriesen
Edwin Thus (1 fte)  Productieleider
Ariane Kievits-Hofman (0,4 fte)  Directie-assistent

Tia Schutrups  Pers en programmaboek (tijdens het  
   concours)
Karen van Gilst  Social Media en fotografie (tijdens het  
   concours)
Marina Rijerkerk  Assistente (tijdens het concours)

In de december 2018 kwam het bericht dat Olard Derks ondanks de 2-jarige poging tot re-integratie 
niet langer in dienst van de Stichting kan blijven. Een sollicitatieprocedure voor vervanging werd 
in gang gezet.

Bestuur IVC

Roderick van de Mortel Voorzitter Burgemeester Vught
Wijnand van Damme Penningmeester ING Bank
Mark Bannenberg Secretaris Advocaat
Marjolein Niels  Mezzo-sopraan en zakelijk leidster  
   Dutch National Opera Academy
Andrew Makkinga  Radiopresentator
Nanne Valkenburg  Ondernemer
Robert van Straaten  Ondernemer

De vrijwilligers die in 2018 aan het IVC verbonden waren:

Herman Arnolds, Monique ten Boske, John Collins, Jos Crusio, Henny Dhondt, Nicole van Eijck,  
Rahul Gandolahage, Will Hielkema, Joop Hielkema, Anne van Hoorn, Ted de Kleijn,  
Loes Kleuver, Madeleine Kok, Hans Kok, Manita van Loenhout, Henriette Luiten-Donjacour,  
Herman Oosterbaan (IVC arts), Jeanne Pullens, Loes van Uden, Marjolein Verreck-Sassen,  
Maarten van Wijk.

Een zeventigtal gastgezinnen heeft de kandidaten van het 52ste concours en kunstenaars die voor 
andere optredens in ’s-Hertogenbosch of omstreken aanwezig waren opgevangen.
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6.3 |  Partners uit het afgelopen jaar

Ondersteunende partners:

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant (samen met Impulsgelden),  
Fonds Podiumkunsten, Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds,  
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, Wagnergenootschap Nederland,  
P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Edwin Rutten Producties, Rudolf H. Schmidtfonds, Stichting Herason, 
Golden Tulip Hotel Central, Story ’s-Hertogenbosch, Swinkels van Hees, Eugène Pannebakker Fonds, 
Van der Linden Fonds, Truus en Gerrit van Riemsdijk Stiftung, Het Leye Fonds,  
Stichting Gilles Hondius Foundation, Van den Berch Heemstede Stichting, Threes Orri Fonds,  
Aafje Heynis Fonds, Van Weemen Schoppen Fonds, Blasius Fonds, Stichting Loyer’s of Kuysten Gathuis 
– genaamd twaalf apostelen, Stichting Nelissen-Smit Fonds, Stichting Vrienden van het IVC en 
particuliere gevers

Culturele partners:

Theater aan de Parade, philharmonie zuidnederland, De Nationale Opera talent,  
het Koninklijk Concertgebouw, De Nationale Opera-Academie, Willem II Concertzaal,  
StadsBIEB centrum, Fontys Hogeschool voor de Kunsten / Conservatorium, Stichting Bach Cantate, 
November Music, Noten op de Noen te Helvoirt, Heusden vesting Klassiek, Markant Vocaal,  
Sinfonia Rotterdam, Operadagen Rotterdam.

Media partners:

Parmando, Concertzender Actueel, NTR Podium, Een goedemorgen met… AVROTROS,  
Opium op 4 AVROTROS, NPO Radio 4, Omroep Brabant, Spiegelzaal AVROTROS, Podium Witteman, 
Brabants Dagblad, Dtv en Place de l’Opera

Mezzo Nina van Essen in een vraaggesprek met NPO Radio 4



Pagina 18 | IVC Jaarverslag & Jaarrekening 2018  | maart 2019 

’s-Hertogenbosch, 27 maart 2019 

Was getekend,

R. J. van de Mortel W. E. E. M. van Damme  
Voorzitter Penningmeester  

M.A.M. Bannenberg  M. Niels
Secretaris Lid 

N. W. Valkenburg A. D. O.  Makkinga
Lid Lid 

R. C. G. A. van Straaten I. van Kalmthout 
Lid Directeur
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Jaarrekening 2018
Balans 31-12-2018         
 

ACTIVA  Huidig boekjaar  Vorig boekjaar
  
  €  €
I     Immateriële vaste activa  0  0
II    Materiële vaste activa  10.198  12.804
III   Financiële vaste activa  0  0
  
Totale Vaste Activa  10.198  12.804
  
  
I    Voorraden  0  0
II    Vorderingen  72.253  47.756
III   Effecten  0  0
IV   Liquide middelen  68.847  70.128
  
Totale Vlottende Activa  141.100  117.884
     
  
TOTALE ACTIVA  151.298  130.688
  
  
  
PASSIVA Huidig boekjaar  Vorig boekjaar
  
  €  €
I     Algemene reserve  -401  37.000
II   Bestemmingsfonds Prijzengeld IVC  6.950  6.950
III   Overige (bestemmings-) reserves  0  0
  
Totaal Eigen Vermogen  6.549  43.950
     
Totale Voorzieningen  0  0
     
Totale Langlopende schulden  0  0
     
Totale Kortlopende schulden  144.749  86.738
     
  
TOTALE PASSIVA  151.298  130.688
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Toelichting op de balans 31-12-2018       
   

ACTIVA  Huidig boekjaar  Vorig boekjaar
  
  €  €
Vaste Activa 

II    Materiële vaste activa  
Computers, hard- en software  7.612  8.660
Overige inventaris  2.586  4.144
   
   10.198  12.804

  
Vlottende Activa
  
II    Vorderingen  
Te ontvangen bedragen / Debiteuren  2.268  10.872
Overige Vorderingen en Overlopende Activa  62.074  25.148
BTW te verhalen 2018  7.911  11.736

   72.253  47.756

  
IV   Liquide middelen  
Kas  567  21
Rekening-Courant Van Lanschot Bankiers  11.689  58.189
Spaarvrijrekening Van Lanschot Bankiers  56.026  11.026
PayPal account  537  892
Kruisposten  28  0

   68.847  70.128 
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PASSIVA  Huidig boekjaar  Vorig boekjaar
  
  €  €
I Algemene reserve    
Eigen vermogen  
Stand 1 januari boekjaar  37.000  3.649
Exploitatieresultaat boekjaar  -37.401  33.351
     
Stand ultimo boekjaar  -401  37.000
   
  
II Bestemmingsfonds Prijzengeld IVC 
Eigen vermogen  
Stand 1 januari boekjaar  6.950  10.200
Bij: Dotaties prijzen IVC  16.500  5.250
Af: Uitkeringen prijzen IVC  16.500  8.500

Stand ultimo boekjaar  6.950  6.950

Kortlopende schulden   
Nog te betalen bedragen / crediteuren  30.654  48.150
Overige Schulden en Overlopende Passiva  98.502  25.264
Uit te keren vakantiegelden (vermeerderd met premies)  8.266  7.693
Netto salarissen  1.250  0
Loonbelasting/Premies Volksverzekeringen  6.077  5.631
   
   144.749  86.738 
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Functionele Exploitatierekening 2018       
   
INKOMSTEN  Huidig boekjaar  Begroting  Vorig boekjaar

  
   €  €  €
1.    Publieksinkomsten;  
  recettes Nederland  66.518  60.000  39.949  
2  Sponsorinkomsten  0  75.000  0
3d.   Bijdragen deelnemers  17.702  30.000   12.414
3e.   Andere inkomsten  5.700  10.000   8.300
6a.   Bijdragen particulieren incl. vrienden  121.466  48.150   76.425
6c.   Bijdragen van private fondsen  101.257  140.900   97.680
8.    Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten  26.000  50.000   50.375
9.    Meerjarig subsidie provincie  75.000  70.000   78.500
10.  Meerjarig subsidie gemeente  200.080  350.000   244.567
11d.Bijdragen buitenlandse fondsen  16.670  15.000   9.194

Subtotaal  630.393  849.050   617.404

LASTEN

1.   Beheerslasten personeel  99.616  120.000   80.382
2.   Beheerslasten materieel  38.246  163.650   85.194
4a.  Tijdelijk personeel  10.120  6.500   16.682
4b.  Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podiumkunsten  40.496  91.850   40.959
4d.  Jurykosten  69.899  74.050   38.549
4e.  Overige activiteitenlasten personeel  147.319  148.000   122.511
5a.  Locatiekosten  55.014  45.700   41.999
5b.  Overige programmakosten  71.216  64.250   66.679
5c.   Marketing  135.868  98.050   91.098
5d.  Educatieve activiteiten  0  5.100   0
5e.  Overige materiële activiteitenlasten  0  31.900   0

Subtotaal  667.794  849.050   584.053

SALDO  -37.401  0   33.351

9a. Totaal Baten uit niet-fonds (of OCW)-gesubsidieerde activiteiten 16.500  15.000   15.500
9b. Totaal Lasten uit niet-fonds (of OCW)-gesubsidieerde activiteiten 16.500  15.000   15.500

TOTAAL BATEN  646.893  864.050   632.904

TOTAAL LASTEN  684.294  864.050   599.553

SALDO  -37.401  0   33.351
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1. Opmerking
In de verantwoordingsmodellen van het Fonds Podiumkunsten zijn de begrotingsbedragen 
opgenomen voor twee concourscycli - zoals aanvankelijk beleidsmatig geïnitieerd - waarbij 
de afzonderlijke jaarcijfers naar deze twee cycli (2017-2018 en 2019-2020) zijn getotaliseerd. 
Het beleid is noodzakelijkerwijze door externe factoren herzien moeten worden naar jaarlijkse 
concoursen gedurende de beleidsperiode 2017-2020. Dientengevolge worden nu de jaarcijfers 
2018 van een Opera|Oratorium-concours gepresenteerd en is de cijfervergelijking in de FPK-
verantwoordingsmodellen geen juiste; in 2019 vindt het Lied Duo concours plaats.
De ultimo 2017 middels het eigen vermogen gereserveerde gelden voor niet uitgevoerde activiteiten 
(zie jaarverslag 2017) zijn in 2018 besteed en verantwoord voor de voorronden in Lodz, de Bernstein-
werkweek en IVC 2.0, waardoor 2018 sluit met een negatief exploitatieresultaat. 

2. Algemeen
De jaarrekening 2018 is opgesteld met inachtneming van het verantwoordingsmodel van het Fonds 
Podiumkunsten. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva 
en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  De opbrengsten en kosten worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Het 
resultaat uit de exploitatie 2018
ad € 37.401 negatief, vermeerderd met het positieve vermogenssaldo per 31-12-2017
ad € 37.000, tezamen met het saldo van het bestemmingsfonds ad € 6.950 - waaraan toekomstige 
verplichtingen zijn verbonden - geeft een vermogenssaldo per 31-12-2018 van
€ 6.549.

2.1 Activiteiten
Hoofdactiviteit van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad is het organiseren van het 
Internationaal Vocalisten Concours in de even kalenderjaren. Daarnaast organiseert de stichting 
enkele hieraan gelieerde activiteiten op muzikaal gebied.
Statutaire vestigingsplaats en -adres:            
Prins Bernhardstraat 8-10
5211 HE  ’s-Hertogenbosch.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

2.3 Continuïteit
Het bestuur van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad heeft vertrouwen in de voortgang in 
ogenschouw nemend de ontwikkelingen die de stichting de voorbije jaren heeft doorgemaakt. 
Zoals eerder gemeld zullen de sluiting en nieuwbouw van het Theater aan de Parade ook in de 
toekomst hun gevolgen hebben voor IVC. De inmiddels ontvangen toezeggingen op subsidie- en 
fonds-aanvragen voor de periode 2017-2020 geven bestuur en directie van de stichting het volste 
vertrouwen voor de toekomst.
De continuïteit van de stichting is afhankelijk van de mate waarin zij er in slaagt haar beleid 
voort te zetten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Prestatieoverzicht 2018

Verklarende toelichting behorende bij de jaarrekening 2018
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2.3 Verhouding eigen inkomsten / subsidies
In 2018 waren 50% van de inkomsten van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad inkomsten die 
door de Stichting zelf gegenereerd werden.

3. Waarderingsgrondslagen voor de balans
     Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden, verminderd met lineaire 
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. 

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als 
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden en staan ter vrije beschikking.

Algemene Reserve / Eigen Vermogen
Het eigen vermogen omvat de opbouw van de exploitatieresultaten uit het verleden verminderd 
met het exploitatieresultaat van het onderhavige boekjaar. De waarde van het eigen vermogen is 
daarmee historisch bepaald. Het aanhouden van een eigen (risico-) vermogen is subsidietechnisch 
niet mogelijk; jaarlijks worden activiteiten middels subsidies en fondsen gefinancierd.

Bestemmingsfonds Prijzengeld IVC
Hier worden de door fondsen beschikbaar gestelde specifieke IVC-prijzen verantwoord door donaties 
en onttrekkingen aan dit fonds tegen historische prijzen.
Toevoegingen aan het bestemmingsfonds vinden direct vanuit de ontvangen gelden plaats; 
onttrekkingen worden direct in de exploitatierekening verwerkt.
De stand ad € 6.950 per 31-12-2018 bedraagt de door Elly Ameling beschikbaar gestelde Rudolf Jansen 
Prijs voor aan het Lied Duo IVC deelnemende pianisten.

Schulden
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Inzake de huisvesting van haar kantoor heeft de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad een 
huurovereenkomst gesloten, welke jaarlijks met de periode van een jaar stilzwijgend verlengd wordt 
en de huursom jaarlijks, per schriftelijke mededeling geïndexeerd wordt.

4. Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt jaarlijks bepaald als verschil tussen enerzijds de opbrengsten en anderzijds 
de kosten en andere lasten van het boekjaar, rekening houdend met de hiervoor genoemde 
waarderingsgrondslagen.
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Opbrengsten
Het totaal aan opbrengsten wordt samengesteld door publieksinkomsten uit kaartverkoop en 
uitkoopsommen voor Laureatenconcerten, door deelnemersbijdragen, opbrengsten uit verkoop 
van advertenties in het concoursprogramma, financiële bijdrage door publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke fondsen en particulieren en subsidiegelden, alles tegen historische prijzen.

Personeelslasten
De stichting hanteert geen cao; salarissen en andere vergoedingen voor in dienst genomen personeel 
zijn vastgesteld bij arbeidsovereenkomst waarin een jaarlijkse indexering van de salarissen is 
geregeld op basis van het CBS-prijsindexcijfer van het voorafgaande kalenderjaar. Hiernaast kent de 
stichting personele lasten uit inleen van personeel op basis van freelance-overeenkomsten.

Overige lasten
Lasten wegens huisvesting, publiciteit en marketing, activiteiten, innovatie & development en andere 
organisatielasten worden alle tegen historische kostprijzen verantwoord.

Baten en lasten uit niet-fonds (of OCW)-gesubsidieerde activiteiten
De door specifieke fondsen beschikbaar gestelde prijzengelden voor het IVC van 2018 zijn 
hier afzonderlijk verantwoord voor de ontvangen en uitgekeerde gelden, ten opzichte van de 
prijzengelden uit reguliere subsidies en fondswerving.
Voor 2018 zijn deze gelden te specificeren naar
<right> € 7.500 van Jheronimus Bosch Art Centre voor de Grand Prix ’s-Hertogenbosch
<right> € 7.500 voor de Toonkunst Oratorium Prijs, beschikbaar gesteld door Maatschappij tot   
 Bevordering der Toonkunst;
<right> € 1.500 voor de Publieksprijs, beschikbaar gesteld door Edwin Rutten.
Totaal: € 16.500

Verantwoording
Bij de verdeling van de personeelslasten naar de onderscheiden rubrieken Beheerslasten en 
Activiteitenlasten zijn een aantal functies binnen de organisatie niet eenduidig onder deze noemers 
te rangschikken. De eenhoofdige directie kent in haar functie-uitoefening zowel beheersmatige als 
direct activiteit gerelateerde werkzaamheden; idem geldt voor de, financieel-administratieve en 
de algemeen beleidsmatige (productie-) functies. Hiertoe zijn op basis van ervaring de navolgende 
verdeelsleutels gehanteerd, zowel in de begroting als in de functionele exploitatierekening:

Directie:                       50% van de totaal-last ten behoeve van beheer,
                                     50% ten behoeve van activiteiten;
Productie / Beleid:      25% van de totaal-last ten behoeve van beheer,
                                     75% ten behoeve van activiteiten;
Administratie:              75% van de totaal-last ten behoeve van beheer,
                                     25% ten behoeve van activiteiten.

De gemiddelde personele bezetting bedroeg in 2017 2,5 fte (in loondienst) en ca. 3 fte in 2018 met 
uitzondering van inleen van personeel en vrijwilligers.



Pagina 26 | IVC Jaarverslag & Jaarrekening 2018  | maart 2019 

5. Toelichting op de cijfers

Algemeen
Vergelijkingen van de kolom ‘Huidig boekjaar’, waarin de exploitatiecijfers voor 2018 zijn 
opgenomen, met de cijfers uit de kolom ‘Vorig boekjaar’ moeten, ondanks dat beide boekjaren een 
Opera|Oratorium-editie van het IVC betreffen, bezien worden vanuit de in 2018 in gang gezette 
innovatie IVC 2.0. In de kolom begroting zijn in dezen de tweejaarlijkse concoursbudgetten 
opgenomen als totalen van de begroting van een oneven én een even jaar oftewel één concours per 
twee kalenderjaren.
<right> De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft voor het IVC 2.0 project een additioneel subsidie van  
 € 40.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2019; van dit subsidie is
 € 20.000 in 2018 verantwoord ter dekking van de projectkosten.
<right> BKKC heeft een fors subsidie beschikbaar gesteld voor het IVC 2.0 project; een bedrag van  
 € 36.000 hiervan is verantwoord in 2018 ter dekking van de (initiële) projectkosten.
<right> Zo hebben fondsen als het Leye Fonds en Dioraphte het IVC 2.0 project eveneens financieel   
 ondersteund.

Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad ontvangen geen enkele
vergoeding; noch een aanwezigheids- noch een reiskostenvergoeding.

6. Social return
De Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad beschikt voor haar beleidsuitvoering over relatief een zeer 
lage vaste personele formatie, waarbinnen geen ruimte is om invulling te geven aan social return. De 
stichting mag zich daarentegen verheugen in een eigen vrijwilligersbestand,  waaruit steeds mensen 
bereid zijn zich in te zetten voor de diverse activiteiten van de stichting.

Sopraan Thembinkosi Magagula
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2018 Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad te ’s-Hertogenbosch 
gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening op pagina 19 tot en met 26 een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ’s-Hertogenbosch 
Muziekstad op 31 december 2018 en van het resultaat in overeenstemming met het 
verantwoordingsmodel van het Fonds Podiumkunsten. 

De  jaarrekening bestaat uit:  
1. de  balans per 31 december 2018; 
2. de functionele exploitatierekening over 2018; en 
3. de verklarende toelichting bij de jaarrekening 2018.  

A. De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad van zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het verantwoordingsmodel van het Fonds Podiumkunsten. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
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opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle informatie die voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit.  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan.  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 

kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.  
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 

en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

‘s-Hertogenbosch, 27 maart 2019 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

Was getekend,  
drs. M. de Rouw RA 


